Prevádzkový poriadok odstavného parkoviska
Odstavné parkovisko MÚ Petržalka, ul. Kočánková č. 3301/1,851 01 Bratislava-Petržalka

Prevádzkovateľ
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka,
IČO: 00603201
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Prevádzkový poriadok odstavného parkoviska

I.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa odstavného parkoviska:
Názov : Odstavnéparkovisko MÚ Petržalka
Adresa :
Prevádzkovateľ:
IČO:
DIČ:
Kontakt:
Poverená osoba:

ul. Kočánková č. 3301/1, 851 01 Bratislava-Petržalka
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17,
852 12 Bratislava
00603201
2020936643
+421 947 487 009
Mgr. Ivan Lučanič, poverený vedením referátu mobility

II. Účel vykonávanej činnosti:
Mestská časť Bratislava–Petržalka odťahuje motorové vozidlá stojace na ceste, vrátane
chodníka a parkoviska, v zmysle ustanovenia § 43 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z .z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej
premávke“). Mestská časť Bratislava-Petržalka postupuje ako správca cesty v rámci preneseného
výkonu štátnej správy v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), v znení neskorších predpisov
III. Odťahovanie vozidiel:
Pokyn na odťahovanie vozidiel môžu dávať zamestnanci mestskej časti Bratislava–Petržalka,
ktorým bolo vydané poverenie. Na základe pokynu poverených osôb zamestnanci oddelenia správy
verejných priestranstiev mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „OSVP“) odťahujú vozidlá
v zmysle ustanovenia § 43 ods. 4 zákona o cestnej premávke. OSVP disponuje motorovým vozidlom
na odťahovanie vozidiel , ktoré obsluhujú poverení a vyškolení zamestnanci (ďalej len „odťahová
služba“).
Pracovník odťahovej služby pred vykonávaním odťahu motorových vozidiel skontroluje
okolie, kde sa predmetné vozidlo nachádza. Zadokumentuje vozidlo zo všetkých strán, aby bolo
zrejmé v akom stave sa vozidlo pred odtiahnutím nachádzalo /poškodenie vozidla, veci vo vozidle
a pod./. Na to určeným zariadením vyhotoví fotodokumentáciu. Po naložení odťahované vozidlo
zabezpečí proti poškodeniu. Odstránenie motorového vozidla je nahlásené operačnému stredisku
Policajného zboru SR a mestskej polícii. Motorové vozidlo je následne prevezené na odstavné
parkovisko a je umiestnené do vopred určeného boxu.
IV. Uskladnenie a stráženie odtiahnutých vozidiel:
Odstavné parkovisko má nepretržitú prevádzkovú dobu 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Na
odstavnom parkovisku je zabezpečená strážna služba a parkovisko je monitorované kamerovým
systémom.
V. Prevzatie odtiahnutých vozidiel:
Prevziať odtiahnuté vozidlo z odstavného parkoviska je možné 24 hodín denne, 7 dní
v týždni.
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Vozidlo odovzdá poverený zamestnanec mestskej časti Bratislava–Petržalka. Kontaktovať
povereného zamestnanca je možné nonstop na t. č. 0947 487 999.
Odtiahnuté vozidlo si môže prevziať iba majiteľ alebo splnomocnený zástupca na základe
splnomocnenia. V prípade odtiahnutia služobných vozidiel, ktoré môže zamestnanec používať na
súkromné účely musí pri jeho prevzatí u povereného zamestnanca, predložiť zmluvu o používaní
motorového vozidla na súkromné účely. Odtiahnuté vozidlo bude odovzdané majiteľovi alebo
splnomocnenému zástupcovi na základe preberacieho protokolu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou
bude faktúra na uhradenie poplatku za odtiahnutie a uskladnenie odtiahnutého vozidla a
splnomocnenie majiteľa alebo zmluva o používaní služobného motorového vozidla na súkromné
účely. Pri prevzatí vozidla je potrebné predložiť občiansky preukaz a osvedčenie o evidencii
(technický preukaz)
Vozidlo bez platnej STK a EK bude vydané po upozornení, že vozidlo nie je
v prevádzkyschopnom stave a že jeho použitím v cestnej premávke sa prevádzkovateľ dopúšťa
porušenia § 45 ods. 2, písm. d) a e) zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je preto odporúčané prevziať si vozidlo, ktoré nie je
v prevádzkyschopnom stave, na odťahovom vozidle.
VI. Úhrada za odtiahnuté vozidlo a uskladnenie
Úhrada za odtiahnuté vozidlo a uskladnenie je určená nasledovne:
- Odtiahnutie vozidla
- Parkovné za odtiahnuté vozidlo, 1. – 4. deň
- Parkovné za odtiahnuté vozidlo v 5. deň a za každý jeden začatý ďalší deň
VI.

120,- €
0,- €
5,- € /deň

Záverečné ustanovenia:

1. Prevádzkový poriadok odstavného parkoviska je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ odstavného parkoviska.

Tento prevádzkový poriadok je účinný od: ..........
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